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بمكنهمئ بااكاو4ات والغمر١آ والهم وااضار، الكاره وسلمون 
ل1الحميل والصبر ت٠حفيفهر٣ا، بم؛كتهم ما وتخضبف 4قاومممرآا، 

♦بدرإآ منه لهم ليس 

بذلك!يعني والهم، والصار، الكاره، ررويتلقون ت قوله )١( 
فيهمما يكرهونه مما يصيبهم ما ومع الضراء، مع حالهم بيان ي شرؤع وهذا 
ال؛كروهات.من ذلك محرى جرى أوما أوحسارة، أوغم، أوهم، صر، 
بالأسبابيأخذون أنم أي ط\ومت4اا\ يمكنهم ئا رابالقاومة محوله! )٢( 

محيتمحونيقع؛ أن بعد ترفعه أو وقوعه، قل ابتداء البلاء هذا تدفع التي 
الهممن لهم يجلبه وما غوائله، من سلموا أن لأجل لمواجهته؛ نعيهم 
أوتراخ، أو استسلام، دون يستهلعون ما قدر ذللثا فيدروون والغم؛ 
للأسباب.تععليل 

الثزذمحع يستقوا لر إذا أغم أي : يمكنهمما ررونحفشا قوله! )٣( 
محكإبعض؛ من الثزأهون فبعض عنه؛ الناخمة الأثار نحفيف إل سعوا كله 
مطلب.كذلك— — فقليله مطالب الشر تعطل أن 

الأمر دهمهم إذا أمم أي ؛ منهلهم ليس لما الحمل رروالصبر قوله؛ )٤( 
تذرعوا— محفيفه ولا رفعه، ولا دفعه، يسممليحون لا بحيث يه؛ لهم طاقة 

للهمسلمسمن والتسحط، والخور، وابنع، الشكوى، محن الخال الجميل بالقبر 
والمخرج٠الفرج ُحمل منه منفلرين والأجر، الواهمب عنده محنسبن لأمر، اق 

والعقل.امة، تمام وذلك 
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النافعة،القاو4ات من ائكاره آثار من لهم يحصل وبذسر١آ 
أمورعفليمةالأجروالقواب اضيرواث،ماب ومن والقوة، والتجارب 
والطمعالطيبث، الساروالأمأل محلها ونحل الكاره، مجعيجا تضمحل 

وثوابهر٢آ٠الله ضل فث 

يكرهون.ما حال الصحح التصرف بذلك أي رروددلكاا! قوله؛ )١( 
منهذه ((ت وثوابه الله محل ل ررواممع قوله؛ إل ه لهم ررمحصل قوله؛ )٢( 
منفم محصل حيث للمكاره؛ التلقي وحس الصحيح، التصرف آثار 

قالنظر وحسن الصايمب، تلقي عل والتدريب الصير، قوة ذلل جراء 
أمثالهاتلقى ق ة الخم واكتساب ^٥، وقرب افه وانتظارلقلق العواقب، 

علزيادة الأحوال، تلك مثل له وقعت لمن المعالخه وحسن الكاره، من 
منالكاره تاك فتكون انمئلم؛ والأجر الخزل، الثواب س ذلك ي ما 

الأول—؛قال —كإ المحن طي ل المح قيل 
لهوطيالكارهك1ْنهراآكمسلأظدكرط 

حمتمر ممن الومن؛ن بذكر حافل والقرآن جدا، كمرة ذلك عل والأمثلة 
يتصورون.مما أحمد العاقة فتكون الرباق؛ التوجيه حذا فيأخذون الصائب؛ 

أمرهاوميت اليم، ق ألقته لما عفيداقثم موسى أم قصة ق جاء ما ذللث، ومن 
ممنورعاية وصسهع، مرأى عل ترصعه صارت أن الحاقة عكبجلفكانت فه 

وهوفرعون.الصرر، به يلثس أن محاق 
معتعاملت وكيف مريم تحة ل جاء ما وأعظم ذللثإ مثل وقل 
ووصعها.حملها، جراء من حا نزل الذي الظيم الهم ذلك 

منالزعجات حم أئن لن أمثلة عل الكلام عند ذلك تفصيل وميأق 
والقاومة.=والواجهة، التدبير، حسن من منهم يكون وما الإيان، أهل 




